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SAKEN
Bullerdämpande åtgärder vid väg E 6 Östra Karup i Båstads kommun

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.
Båstads kommun, Samhällsbyggnadsnämnden yrkar att miljödomstolen ska

upphäva länsstyrelsens beslut och fastställa Samhällsbyggnadsnämndens föreläggande om uppförande aven bullerskärm som reducerar de ekvivalenta ljudnivåerna
på fastigheterna Östra Karup 2:10, 2:13, 2:14 och 2:15 samt fastigheten Gräsryd
1: 14 med 7 dB(A) ekvivalent som årsmedelvärde vid bostadsfasaderna. Bullerskärmen bör uppföras senast den 1 juli 2010.

Som grund för yrkandet har Samhällsbyggnadsnämnden anfört bl.a. följande. Miljöavdelningen i Båstads kommun har mottagit ett antal klagomål på trafikbuller vid
fastigheterna öster om E6:an längs Björkebacksvägen. Miljöavdelningen har genom
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uträkningar och mätningar konstaterat att bullernivåerna vid fastigheterna är omkring 65 dB(A) ekvivalent. Åtgärder och försiktighetsmått ska vidtas i den utsträckning dessa är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och miljömässigt motiverade.
Både miljöavdelningen och Vägverket är överens om att uppförande av ett bullerplank är tekniskt möjligt. Den avgörande frågan är om det är ekonomiskt rimligt.

Vid en bedömning om det är ekonomiskt rimligt ska det enligt prop. 1997/98:45 del
2 sid. 24 tas hänsyn till de miljörnål som fastställts av statsmakterna. Det finns ett
nationellt miljörnål som säger att bebyggd miljö ska utgöra en hälsosam livsmiljö
och regionala miljörnål som direkt rör bulleråtgärder vid bostäder.

Vägverket har i tidigare ärenden stött sig på bullerpropositionen 1996/97:53 och
menat att det endast krävs åtgärder för att minska ljudnivåerna inomhus vid bullernivåer över 65 dB(A) ekvivalent utomhus. Miljöavdelningen vill framföra att de
åtgärdskrav på buller som bullerpropositionen anger är en form av vägledande riktvärden som inte fritar väghållaren från att, utöver dessa riktvärden, vidta de åtgärder
som krävs för att miljöbalkens hänsynsregler ska anses vara uppfyllda. Miljödomstolen har i dom M 334-2008 med beslutsdatum 2008-07-22, mellan Laholms
kommun och Vägverket, fastslagit att åtgärder för buller utomhus kan behöva vidtas
även i fall då ljudnivån ligger under 65 dB(A).

Det står även i proposition 1996/97:53 om riktvärden för bullernivåer från trafik att
"i de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen
vara att inomhusvärdena inte överskrids. " Miljöavdelningen och Vägverket har
som tidigare nämnts enats om att en bullerskärm är teknisk möj lig att uppföra och
enligt miljöavdelningens beräkningar skulle skärmen medföra att ljudnivån från
trafikbuller skulle minska till 56 - 58 dB(A). Därmed kan utomhusnivån också reduceras och därför är det att föredra framför att enbart åtgärda inomhusnivån.

Enligt miljöavdelningens bedömning är kostnaden för bullerskärmen högst rimlig i
relation till det ekonomiska avbräck som det innebär att inte kunna utnyttja hela sin
fastighet och för att fem familjer ska kunna vistas utomhus eller att ha ett fönster
öppet utan att utsättas för bullernivåer runt 65 dB(A). Utomhusvistelse sker dessut-
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om oftast dagtid när bullernivåerna är som högst. Miljöavdelningen anser att endast
en åtgärd som reducerar bullernivån inomhus omöjliggör en vistelse utomhus som
är förenlig med miljöbalkens bestämmelser om olägenheter för människors hälsa.
Att kunna ha ett fönster öppet i t.ex. sovrummet utan att behöva utsättas för oacceptabla bullernivåer borde vara en rättighet. Det borde inte ha någon betydelse hur
många familjer det är som störs, alla människor har lika stor rätt till en god bebyggd
miljö och en god livsmiljö.

Vägverket anser att uppförandet aven bullerskärm inte är kostnadseffektivt i det här
fallet. Miljöavdelningen menar att man ur en samhällsekonomisk synvinkel också
kan beakta att ett bullerplank på den östra sidan om E6 ger en möjlighet att planlägga för nya bostäder i området Östra Karup. Nybyggnation på den östra sidan om E6
är starkt begränsad, för att inte säga omöjlig, i och med de bullerstörningar som
finns från vägtrafiken. Tack vare gabionen på den västra sidan har man kunnat påbörja arbetet med planläggning för nya bostadsområden på den västra sidan om motorvägen och Östra Karup anses där vara ett attraktivt bostadsområde. Samma sak
borde kunna uppnås på den östra sidan, under förutsättning att ljudnivåerna utomhus blir acceptabla. Uppförande av ett bullerplank medför både att utomhusnivåerna
och inomhusnivåerna sänks, vilket är mer samhällsekonomiskt än att bara åtgärda
inomhusnivåer.

Det ska också poängteras att södergående väghalva har utökats från 2 till 3 körfålt
samt att vägtrafiken ständigt ökar. Det finns därmed goda argument för att tro att
bullernivåerna kommer att gå över 65 dB(A) inom en snar framtid, om den inte redan gjort det. Miljöavdelningen menar att utökningen av antalet körfält, den ökade
trafiken och uppförande av gabionen på den västra sidan, som ev. kan ge bullerreflektioner och ytterligare höja bullernivån på den östra sidan, borde räknas som en
väsentlig ombyggnad av trafikanläggningen och därmed ska riktvärdena för buller
från trafik vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad, 55 dB(A), tillämpas.

Till vägverkets definition på västenlig ombyggnad enligt Vägverkets allmänna råd
2001 :88, räknas "åtgärder som är så omfattande att det åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning d.v.s. fråga om väsentliga justeringar av vä-
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gen i plan eller profil. Ä ven en väsentlig breddning, t.ex. tillbyggnad av breda vägrenar eller av ytterligare körfält bör i detta fall betraktas som väsentlig ombyggnad.
Oftast är det i sådana fall fråga om så omfattande åtgärder att nybyggnadsstandard i
huvudsak uppnås."

Oavsett om det räknas som en väsentlig ombyggnad eller inte ska bedömningen
göras i det enskilda fallet vad gäller krav på större begränsningar av bullernivån. I
detta fall kan vägtrafiken anses ha medfört sådana störningar för de närliggande
fastigheterna att det är skäligt att ålägga Vägverket att vidta bullerbegränsande åtgärder för att nå ner till en bullernivå som kan anses acceptabel. Vidare kan nämnas
att eftersom bulleråtgärder vidtagits på den västra sidan om E6 har Vägverket alltså
redan tidigare bedömt att det behövs åtgärder mot utomhusbullret, och varför görs
då inte samma bedömning på den östra sidan?

I miljööverdomstolens dom M 2817-07 framgår att åtgärder för utomhusmiljön ska
vidtas om det är tekniskt möjligt, trots att det i propositionen står att inomhusmiljön
ska åtgärdas först. I Vägverkets allmänna råd 200 1:88 "Bullerskyddsåtgärder" (s. 6)
står att åtgärdsprogrammet innebär att åtgärder i första hand bör leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A)
maximalnivå. Vidare sägs att "även om åtgärderna i första etappen inriktas på att
begränsa inomhusnivåerna (d.v.s. normalt fasadåtgärder) bör även om möjligt de
långsiktiga målen för utomhusmiljöer (för bostadsbebyggelse enligt riksdagsbeslut)
uppnås. Det betyder att även uteplatser och balkonger om mjöligt bör åtgärdas." Det
läggs dock till att detta är ett andrahandsmål och att åtgärda hela utomhusmiljön är
ett mål som kommer först därefter. Av såväl infrastrukturpropositionen som av
Vägverkets allmänna råd i fråga om buller i befintlig miljö framgår att målsättningen är att om det är möjligt ska åtgärder vidtas även mot buller utomhus under den
första etappen av åtgärdsprogrammet om bullernivån överstiger 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Vad som är möjligt får bedömas med utgångspunkt från
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt med hänsyn till nyttan av
skyddsåtgärderna och försiktighetsmåtten i 2 kap. miljöbalken. Miljöavdelningen
anser att det i detta fall är teknisk möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra
bullerskyddande åtgärder för utomhusmiljön.
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Miljöavdelnings beräkningar visar på ett årsmedelvärde på 65 dB(A) och korttidsmätningar har visat på högre nivåer (66 - 67,8 dB vid bostadsfasad). I beräkningen
finns dock inte med de ev. ljudreflexer som kan uppstå från gabionen på den västra
sidan och vid korttidsmätningar får man inte fram något årsmedelvärde. Likväl har
Vägverket tidigare gjort bedömningen att bullernivåerna i Östra Karup är för höga
och därför sattes gabionen upp på västra sidan. Att samma sak inte gjordes på den
östra sidan samtidigt är beklagligt nu i efterhand då det hade varit mer ekonomiskt
och om det gjorts så hade de boende på den östra sidan för länge sedan haft lugn
och ro på sin fastighet.

Samhällsbyggnadsnämndens uppfattning är att ett uppförande av ett bullerplank är
samhällsekonomiskt rimligt i förhållandet till miljönyttan. Att det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt har Vägverket inte motsatt sig. Vägverket hävdar också att
Samhällsbyggnadsnämndens krav på bulleråtgärder ligger utanför vad som anges i
författning och riktlinjer. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det finns lagstöd för
uppsatta krav bl.a. i hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Bullernivåer på 65 dB(A)
måste klassas som olägenhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken eftersom det i riktlinjer
från socialstyrelsen (SOSFS 2005:6) och Naturvårdsverket (1978:5) är klassat som
olägenhet vid betydligt lägre gränsvärden. Man har ju också valt 55 dB(A) som riktlinje vid nybyggnation och ombyggnad när det gäller trafikbuller. I WHO:s rapport
från 2000 "Guidelines for community noise" beskrivs att det uppfattas som allmän
störning om ljudnivåer utomhus överskrider 50 dB(A) i bostadsområden och som
allvarlig störning vid 55 dB(A). Ljudnivåer på 45 dB(A) utanför sovrum upplevs
som en störning som medför sömnsvårigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är mer ekonomiskt att åtgärda inomhusoch utomhusnivåer på en gång, genom att i detta fall sätta upp en bullerskärm, än att
först byta ut fönster och vid ett senare tillfålle (etapp 2) sätta upp ett bullerplank för
att åtgärda utomhusnivåerna. För de boende och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det bättre, enklare och billigare att enbart sätta upp en bullerskärm.
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Samhällsbyggandsnämnden vill förtydliga att möjligheten att planlägga för nya bostäder ska tas med i bedömningen om det är samhällsekonomiskt rimligt att uppföra
ett bullerskydd. För samhället finns det en vinst med att uppföra ett bullerskydd och
det gäller inte enbart för de fem aktuella fastigheter som ligger närmast motorvägen
utan även för alla som bor på östra sidan om väg E6. Ä ven om ljudnivåerna endast
överstiger 65 dB(A) just vid de fem aktuella fastigheterna så finns det fler som är
besvärade av ljudet. Det finns minst 14 ytterligare fastigheter i nära anslutning till
de aktuella fem fastigheterna som också skulle få en bättre inomhus- och utomhusmiljö.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det inte spelar någon roll hur många eller hur
få fastigheter som drabbas av bullerstörning i detta fall. Det framgår tydligt att de
berörda familjerna är utsatta för en olägenhet för människors hälsa och att alla har
rätt att kunna utnyttja sin bostad och fastighet på ett sätt där man inte störs av så
höga bullernivåer som det handlar om i detta ärende. Det skall också klargöras att
kommunen i dagsläget inte har några planer på att bygga nya bostäder i området
öster om E6, eftersom vägtrafikbullret kraftigt begränsar en sådan utveckling. Ett
bullerskydd kan dock öppna upp för nya möjligheter. Detta är dock inte kärnan i
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande utan det viktiga är att få en bra boendemiljö
för de familjer som idag är utsatta för en daglig bullerstörning.

Vägverket bestrider Samhällsbyggnadsnämndens yrkanden och hemställer att mil-

jödomstolen ogillar nämndens talan. Vägverket har i yttrande anfört bl.a. följande.

Bullernivåerna överstiger inte 65 dB(A) ekvivalent. Att uppförandet av bullerplank
för att möjliggöra för kommunen att uppföra nya bostadsområden är inget skäl till
yrkat föreläggande gentemot Vägverket. Det byggda stigningsfåltet har gjorts inom
befintlig vägbredd och innebär inte en väsentlig ombyggnad av trafikanläggningen
(se dom i Miljööverdomstolen i mål M 2780-06). Det nya stigningsfåltet har dessutom lett till lägre bullernivåer då antalet lastbilar som accelererar på aktuell vägsträcka minskat. De av samhällsbyggnadsnämnden angivna bulleråtgärderna ligger
utanför vad som följer av författning, riktlinjer och vad som är samhällsekonomiskt
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rimligt när nyttan jämförs med kostanden. Vägverket åberopar även vad som framförts tidigare till samhällsbyggnadsnämnden och till länsstyrelsen.

Vägverket får återigen framföra att mätning utförd 2006 av WSP akustik visar att
gabionen på den västra sidan inte ger upphov till en ökning av ljudnivån vid husen
på den östra sidan på grund av reflexer. Gabionen som uppfördes 2004 var möjlig
att uppföra eftersom ett stort antal personer fick sänkt ljudnivå. Bland annat skyddas
skolan i Östra Karup. Miljöavdelningen hänvisar till Vägverkets allmänna råd
2001 :88 Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd, och anser att det för de boende och
ur ett samhällsperspektiv vore det bättre, enklare och billigare att enbart sätta upp en
bullerskärm. Att åtgärda hela utomhusmiljön är dock ett mål som kommer efter att
inomhusmiljöerna är åtgärdade, se refererade allmänna råd. Vid åtgärder mot trafikbuller skall hänsyn tas till vad som är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjlighet.
Vägverket hävdar att det inte är ekonomiskt rimligt att uppföra en bullerskyddsskärm på aktuell sträcka. Att åtgärden skulle sänka ljudnivån för fler fastigheter är i
och för sig riktigt men majoriteten av dessa fastigheter klarar redan idag riktvärdena
för utomhusbuller.

Miljöavdelningen hänvisar till WHO:s rapport Guidelines for community noise där
det beskrivs att ljudnivåer över 50 dB(A) utomhus uppfattas som en allmän störning
och ljudnivåer över 55 dB(A) som en allvarlig störning. Trots detta anser miljöavdelningen att planläggningen av nya bostäder i detta område skall tas med i bedömningen av den samhällsekonomiska rimligheten att uppföra en skärm. Vägverket
anser inte att kommunens intresse att uppföra nya bostäder i ett område där de själva kräver bullerskyddsåtgärder skall tas med i bedömningen i vad som är samhällsekonomiskt rimligt. Vägverket bedömer det inte som skäligt att vidta bullerskyddsåtgärder för ca 640 000 kronor per fastighet för att sänka ljudnivån med 7 dB(A) vid
fasad, (jmfMÖD 2006:34).

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut.
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Miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning och finner därför inte anledning att
ändra det överklagade beslutet. Vad Samhällsbyggnadsnämnden anfört föranleder
inte miljödomstolen att göra någon annan bedömning. Nämndens överklagande ska
därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2, (Dv 427)
Överklagande senast den 8 februari 2010.
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I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bengt Johansson och miljörådet
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Klagande: Vägverket Region Skåne

Vår referens

Rättsenheten
Anna Månsson
040-252259, exp 252509,252429

Ombud: Verksjurist Rogert Andersson
Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Överklagande av samhällsbyggnaasnämndens beslut
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver samhällsbyggnadsnämndens
beslut.

Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämndenhar i beslut den 1 oktober 2007 med stöd av 26 kap. 9
§ miljöbalken (MB) förelagt Vägverket Region Skåne att uppföra en bullerskärm
som reducerar de ekvivalenta bullernivåerna vid fastigheterna Östra Kamp 2:15,
Östra Kamp 2:14, Östra Kamp 2:13, Östra Kamp 2:10 och Gräsryd 1:14med
minst 7 dBA ekvivalent som årsmedelvärde vid bostadsfasaderna. Åtgärden skall
vara utförd senast den 1 juli 2008. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande.
Miljöavdelningen menar att de åtgärdskrav på buller som
infrastrukturpropositionen anger och som Vägverket hänvisar till, är att betrakta
som en form av vägledande riktvärden för normalfallet, som inte fritar väghållaren
att utöver dessa riktvärden alltid vidta de åtgärder som krävs i det enskilda fallet
för att miljöbalkens hänsynsregler skall anses vara uppfyllda. Miljöavdelningen
har genomfört en noggrannare uträkning och konstaterat att man genom en tre
meter hög bullerskärm som sträcker sig med böljan från ca 70 ID ned på
avfartsvägen och ca 530 m söderut kan kommaned till 58dBA ekv. utomhus vid
fastigheten Östra Kamp 2:15. För fastigheterna närmast denna kommer
bullerbidraget från E6:an bli något lägre medan för fastigheterna längst norrut blir
i stort sett bullerbidraget från E6:an liknande som vid fastigheten Östra Kamp
2:15. En uträkning har också utfårts där en längre bullerskärm sätts upp (ca 730
m) som visar att bullernivåerna skulle kunna sänkas till 56 dBA ekv. I aktuellt
område löper flera starkt trafikerade vägar (väg 115 och väg 1756) med
trafikflöden på omkring 2 000 fordon/dygn vilket gör behovet av åtgärder i
området stort. En åtgärd med en bullerskärm gör att flera fastigheter än de fem

trafikbuller E 6 Östra Karup
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ovan nämnda får en betydligt bättre utomhusmiljö. Vägverket har erbjudit
fastighetsägarna åtgärder för att reducera bullernivåerna inomhus genom ett visst
bidrag till åtgärder på fönstren, de flesta fastighetsägarna har inte antagit
erbjudandet. Miljöavdelningen anser att om bullernivån endast reduceras
inomhus, så skulle detta innebära att en utomhusvistelse som är förenlig med
miljöbalkens bestämmelser om olägenheter för människors hälsa omöjliggörs.
Även att kunna ha ett fönster öppet i t ex sovrummet borde vara en rättighet utan
att behöva utsättas för oacceptabla bullernivåer. Det skall även påpekas att de
beräkningar som utförts avser dygnsekvivalenta ljudnivåer och ljudnivån under
dag- och kvällstid när utomhusvistelse sker troligtvis är högre än 65 dBA..
Miljöavdelningeri konstaterar vidare att det är tekniskt möjligt att uppföra en
bullerskärm som kraftigt reducerar bullernivåerna vid bostadsfasaderna. Att
uppföra en bullerskärm som reducerar bullernivåerna med 7 dBA ekv. är enligt
uträkningar tekniskt möjligt och för Vägverket ekonomiskt möjligt, något annat
har inte framkommit. Enligt miljöavdelningens bedömning äi kostnaden högst
rimlig i relation till det ekonomiska avbräck som det innebär att inte kunna
utnyttja hela sin fastighet ochfOr att fem familjer skall kunna vistas utomhus eller
att ha ett fönster öppet utan att utsättas för bullernivåer uppemot 65 dBA ekv.
Väger man dessutom in alla de fastigheter som ligger öster om E6:an som får
nytta av skärmen blir nyttan i förhållande till kostnaden ännu större. V~overket
har inte tagit ställning till andra lösningar än en gabion i samma utförande som
den på västra sidan. Enligt miljöavdelningens uträkning kan en bullerskärn:i av
"traditionell" typ utföras betydligt billigare. En 3,0 m hög skärm som är 530 m
lång skulle kosta ca 3,18 miljoner kronor (baserat på 2 000 kr/m2 ). Detta alternativ
är 3ntså 2,42 miljoner billigare än det som Vägverket baserat sin
rimlighetsavvägning på
Vägverket har överklagat samhällsbyggnadsnämndens beslut och anfört bl.a.
följande. Vägverket yrkar i första hand att länsstyrelsen undanröjer Båstads
kommuns beslut att förelägga Vägverket Region Skåne att senast den 1 juli 2008
uppföra en bullerskärm som reducerar de ekvivalenta bullernivåerna vid
fastigheterna Östra Kamp 2: 15, Östra Karup 2:14, Östra Kamp 2: 13, Östra Karup
2: 12 och Gräsryd 1: 14 med minst 7 dB(A) ekvivalent som årsmedelvärde vid
bostadsfasaderna: I andra hand yrkar Vägverket att senaste datuInen rör
uppförandet ändras till den 1 oktober 2009. Åtgärder mot trafikbuller skall- i
enlighet med miljöbalkens bestämmelser - vidtas med hänsyn till vad som är
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Åtgärderna bör ge en påtaglig
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bullerreduktion utan att betydande negativa sidoeffekter uppkommer.
Utgångspunkt för vad som är ekonomiskt rimligt är förhållandet mellan den
samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för åtgärden. Lönsamheten kan
uttryckas.med det resultatmått som används i Vägverkets Samhällsekonomiska
kalkylmodell, den s.k. nettonuvärdeskvoten (NNK). Samhällsekonomisk
lönsamhet förutsätter att nyttan med åtgärden är större än kostnaden. Åtgärder
som ej är samhällsekonomiskt lÖnsamma bör ej utföras om de inte kan motiveras
på annan grund. Om NNK har ett positivt värde är åtgärden lönsam med avseende
på de aspekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen. Kvoten noll innebär
att nyttan och investeringen är lika stora och kvoten ett innebär att nyttan är
dubbelt så stor som investeringen. Kostnaden för att anlägga en bullerskärm
varierar beroende på bl.a. utformning och höjd. Ett högt plank ställer större krav
på förankring för att klarahög vindhastighet. Generellt kan man räkna på en
kostnad på 2000 kr/m2 • Investeringskostnaden för att uppföra en 530 m lång
skärm uppgår till ca 3,2 miljoner kronor. Då skärmen behöver sättas upp nära
. vägbanan tillkommer även betydande kostnader för omfattande trafikanordningar
på väg E6.Hänsyn behöver även tas till estetiska värden och en utredning behöver
göras om komplettering aven träskärm på motsatt sida nuvarande gabion är en
bra lösning. En sänkning av ljudnivån med 7 dB(A) vid fasad för de fem aktuella
fastigheterna ger en NNK-kvot på -0,95. För att erhålla en positiv NNK kvot
krävs att åtgärden sänker ljudnivån för 152 boende (motsvarande ca 50 fastigheter
med 65 dB(A). Förelagda åtgärder är således inte ens i närheten av
samhällsekonomisk lönsamhet enligt Vägverkets interna beräkningsmodell.
Vägverket arbetar etappvis med att åtgärda buller på fastigheter med en
ekvivalentljudnivå på eller över 65 dB(A). De åtgärdas i första hand genom
sänkning av inomhusnivåerna. Vägverket har i denna etapp erbjudit de fem
fastighetsägarna kostnadsfria åtgärder för att erhålla nivåer under riktvärdena
inomhus. Åtgärder kommer att vidtas vid en fastighet i år. En kostnad om 3,2
miljoner för att uppföra en skärm motsvarar kostnaden för att sänka
inomhusnivåerna för ca 480 boende. Vägverket hänvisar till Miljööverdomstolens
dom i mål m M2780-06 samt Miljödomstolens - Östersunds tingsrätts - dom i
mål m M 2139-06.
Miljöavdelningen i Båstads kommun har i yttrande över överklagandet anfört bl.a.
följande. Miljöavdelningens bedömning är att det blir missvisande om inte
enskildas olägenheter och rätt till en utomhusvistelse som är förenlig med
miljöbalkens mål också vägs in i en rimlighetsavvägning. Att Vägverket i sin
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interna beräkningsmodell inte kommer fram till att det är samhällsekonomiskt
lönsamt innebär inte att det fritar väghållaren att vidta åtgärder i det enskilda fallet
fdr att miljöbalkens hänsynsregler skall anses vara uppfyllda. Vid en bedömning
enligt 2 kap. 7 § miljöbalken skall det enligt prop. 1997/98:45 del 2 s 24 fvid
bedömningen av vilken nytta en åtgärd medfdr från hälso- och miljösynpunkt
vägas in om det fInns miljömål fastställda av statsmakterna som rör åtgärden.
Enligt riksdagens miljömål ';God bebyggd miljö" delmål 3 skall antalet människor
som utsätts· fdr ti-afIkbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen
ställt sig bakom fdr buller i bostäder minskat med fem procent till år 2010 jämfårt
med år 1998. Vägverke! har på den västra_sidan av E6, mittemot nu aktuella
fastigheter uppfårt ett bullerskydd. Om Vägverket samtidigt åtgärdat östra sidan
hade totala kostnaden minskat jäJ:nIårt med att åtgärda var sida får sig. Det är även
troligt att det uppförda bullerskyddet har medfårt ökade bullernivåer fdr boende
öster·om E6.I infrastrukturpropositionen (1996/97:53) säger man att under etapp
l skall åtgärder vidtas får de med bullernivåer över 65 dB ekvivalent. Åtgärder
har hitintills framförallt inriktats på att åtgärda inomhusmiljön för dessa. Att
endast hänvisa till etapp l är förutom att inte beakta hänsynsreglerna även att inte·
fortlöpande planera verksamheten enligt 26 kap. 19 § miljöbalken och
miljöavdelningens bedömning är att ytterligare krav eller riktlinjer efter etapp l
kommer att fattas och åtgärder krävas framöver. De domar som Vägverket
hänvisar till i sitt överklagande gäller ärenden där ekvivalentnivåer är under eller·
betydligt under 65 dB.
Vägverket har beretts tillfålle att yttra sig över miljöavdelningens yttrande och
anfdrt bl.a. följande. Riksdagens miljörnål "God bebyggd miljö" delmål3 avser
buller
i bostäder. VägVerket har erbjudit fastighetsägarna
att genom Vägverkets
.
.
fdrsorg låta sätta in tilläggsrutor eller att byta glas till så kallad ljudruta. Allt detta
med behållande av befmtliga kammar och bågar. Även utbyte av luftintag har
erbjudits. Målsättninge~ med att Vägverket påtar sig kostnaderna för dessa
åtgärder är att riktvärden skall nås inomhus.
Berörda boende i Östra Kamp har beretts tillfälle att yttra sig över Vägverkets
överklagande och anfårtbl.a. följande. Vägverket hari samband med att de erbjöd
dem bullerdärnpande åtgärder för deras inomhusmiljö visat att den ekvivalenta
bullernivån utomhus vid fasadentill deras hus överstiger 65 dB. Mindre än två år
tidigare hade ett av berörda hushåll begärt en bullermätning av Vägv-erket vilken
visade på ett beräknat värde på 63 dB varför åtgärder från dem inte var aktuella.
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Det som hänt mellan de två tillfällena var att södergående väghalva utökats från
två till tre körfålt, samt att en stor stenmur, gabionen, uppförts, en ansenlig
ombyggnad av vägens kapacitet och utformning. För den uträkning av bullernivån
som bifogats nämnda förfrågan framgick att Vägverket räknat med en
dygnsgenomsnittlig trafikmängd på E6 förbi Östra Karup på 8 340 fordon varav
15 procent består av tunga fordon. I de siffror Båstad kommun erhållit av
Vägverket två år senare var samma siffror 20 310 fordon per dygn varav 3 220
tunga fordon. De åtgärder som erbjudits i form aven eXtra glasskiva av
bullerdämpande glas har de analyserat i samråd med två stora fönsterleverantörer
och en energirådgivare som utvecklar fönster i samråd med tillverkare. Samtliga
tre har påtalat att det inte är tillräckligt med en sådan lösning för att fönstret som
helhet ska kunna ge en tillräckligt hög dämpning av ljudgenomsläpp för att
rimligen kunna nå de av Vägverket ställda kraven. Den ekonomiska hjälp
Vägverket erbjudit för utbyte av fönster följdes av krav på de nya fönstrens
egenskaper. Dessa innebar vid en förfrågan hos fyra olika fönsterleverantörer att
bara tre kunde leverera fönster som uppfyllde kraven, samt att de då skulle bli så
mycket dyrare än "vanliga" fönster att ersättningen bara utgjorde hälften av.
fördyringen. I deras närområde har Vägverket i ett antal fall utfört såväl
fönsteråtgärder som uppförande av bullerskydd vilket skett vid vägar som är
betydligt mindre trafikerade än E6. Enda skillnaden är att det skett i Hallands län.
Divergerande åsikter finns till exempel om huruvida gabionen reflekterar ljud
eller ej, antalet fordon som passerar E6 i området, vägens prioritering för
Vägverkets bullerdämpande åtgärder och vilka åtgärder som rimligen borde
utföras eller ej. Oavsett vad Vägverket anser har en betydande ombyggnad av E6
skett. Detta ger anledning att titta på de gränsvärden Vägverket själv säger sig stå
bakom och då konstatera att deras lilla område längs E6 är ett av de för Vägverket
prioriterade avseende åtgärder för bullerminskning.
Vägverket har beretts tillfålle att yttra sig över de berörda boendes skrivelse och
anrört bLa. följande. Åtgärder med stigningsfålt samt uppförande av gabionen
(bullerskydd för skolan på västra sidan av väg E6) utfördes innan år 2005. Vid
tillgång till nyare trafikdata har Vägverket utfört uppdaterade bullerberäkningar.
Det är anledningen till skillnaden i ljudnivån. Vägverket har inte räknat på en
genomsnittlig trafikmängd på 8340 fordon. Den använda trafikmängden vid
beräkningen år 2005 är 8 340 + 8200 fordon, dvs. den årliga trafikmängden i
båda körfålten~ Den senaste trafikräkningen visade entrafikmängd i båda
körfålten på 20 310 fordon varav 3 220 tunga. Vägverket har erbjudit
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fastighetsägarna kostnadsfria åtgärder på befmtliga fönster för att nå riktvärdena
inomhus. Vägverket har som mål och i uppdrag att prioritera åtgärder för de
fastigheter som har mer än 65 dB(A) vid fasad oavsett typ avväg. Åtgärder kan
skilja sig beroende på hur kostnadseffektiva de bedöms vara.
De berörda boende har beretts tillfälle att yttra sig över Vägverkets skrivelse och
anfört bl.a. följande. De undrar varför deras situation och hälsa är mindre värd än
om det hade funnits ytterligare ett stort antal boende på östra sidan motorvägen.
Om Vägverkets handläggare i närliggande regioner håller med om att gabionen,
vägens beskaffenhet och belastning påverkar bulliet, hur kan man då neka till
detta från handläggare i denna region? I en rad olika fall i deras närområde har
Vägverket genomfört åtgärder åt boende längs vägar som inte är i närheten lika
trafikerade som E6, men av någon anledning kan man inte erbjuda samma
åtgärder här. De är inte intresserade av att veta hur Vägverket beräknar hur
mycket buller de utsätts för eller vad deras kvoter grundar sig på, de vill bara veta
varför de inte är värda att slippa bullret i enlighet med de riktlinjer Vägverket
själv säger att de arbetar efter:

Skäl för länsstyrelsens beslut
Inledningsvis vill länsstyrelsen informera om att föremål för länsstyrelsens
prövning är endast bullernivåerna utomhus vid bostadsfasaderna.
Enligt 1 kap. l § miljöbalken (ME), som slår fast balkens mål och
tillämpningsområde, sägs att bestämmelserna i balken syftar till att främja en
hållbar .utveckling sominnebäi- att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska enligt punkt 1 tillämpas
så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
Enligt 9 kap. 3 § MB avses med olägenhet för människors hälsa störning som
enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som
inte är ringa eller helt tillfällig.
12 kap. 3 § MBstadgas att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
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motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för .
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det
finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
12 kap. 7 § MB (skälighetsregeln) stadgas att kraven på hänsyn enligt 2-6 §§
gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärderna och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 26 kap. 9 § ME får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande
åtgärder än vad som behövs i det enskilda f~et får inte tillgripas.
Regeringen har i den senaste miljörnålspropositionen, Svenska miljömål- ett
gemensamt uppdrag (prop. 2004/05: 150) konstaterat att trafikbuller är ett stort
hälsoproblem, särskilt i större tätorter. Omkring två miljoner människor i Sverige
bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider de av riksdagen antagna
riktvärdena utomhus vid bostaden. Cirka 80 procent av trafikbullret kommer från
vägtrafiken. Riksdagens miljörnål God bebyggd miljö har som 'delmål 3 att antalet
människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som .
riksdagen ställt sig bakom för bu11er i bostäder ska ha minskat med fem procent
till år 2010 jämfört med år i998.
Regeringens proposition, Infrastrukturinriktnig för framtida transporter,
(1996/97:53) beskriver åtgärdsprogrammet som syftar till att på sikt uppnå
angivna bullerriktvärden inomhus. Bu1lerskyddsåtgärder för statlig infrastruktur
ska utföras av de olika trafikverken. Åtgärdsprogrammet är uppdelat på två
etapper. I den första etappen anger regeringen att trafikverkens åtgärdsprogram
minst bör avse befintliga bostadsområden som exponeras av vägtrafikbuller
överstigande 65 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Åtgärderna skulle i
första hand leda till begränsningar av inomhusnivåer som överstiger 30 dB(A)
ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå. Riktvärdena ska vara vägledande för'
bedömningar med hänsyn till de lokala faktorer och de särskilda omständigheter
som råder i vmje enskilt fall och iJ?te tillämpas som rättsligt bindande normer.
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Av handlingarna i ärendet framgår följande. Miljöavdelningen i Båstad kommun
har genom uträkningar och mätningar konstaterat att ekvivalent bullernivå vid
fasaderna på de fem aktuella bostadshusen är omkring 65 dBA. Vägverket har inte
rnvänt emot detta. Kostnaden för bullerdämpande åtgärder i form av plank skulle
enligt Vägverkets och miljöavdelningens beräkningar ligga på ca 3,2 miljoner
kronor.
Aven dom från Miljööverdomstolen från den 13 oktober 2008, mål nr. M 281707, framgår bl.a. följande. I målet var det fråga om ett föreläggande riktat till
Vägverket att vidta bullerdämpande åtgärder avseende trafikbuller frånE4
utomhus vid bostäder vid Norrängen och.Vättersnäs i Jönköping. I det aktuella
fallet var det fråga om bullerolägenheter vid bostäder i en befintlig miljö där en
inte oväsentlig trafIkökning av bl.a.tung trafIk skett och utemiljön för vissa
fastigheter var mycket besvärlig. Vid flera bostäder uppgick den ekvivalenta
ljudnivån utomhus 70 dB(A) som frifåltsvärde. Enligt en redovisning från
miljönämnden beräknades 200 boende i området ha en ekvivalent ljudnivå
utomhus om 68 dB(A) och en maximal nivå om 73 dB(A). Enligt miljönämnden
skulle antalet märiniskor som skulle få nytta av bullerdämpande åtgärder vara
betydligt större än 200. Enligt Vägverket skulle kostnaden för att vidta de
bullerdämpandeåtgärderna uppgå till mellan 3 och 5 miljoner kronor.
Miljööverdomstolen kom fram till att eftersom bullernivåerna utomhus med bred
marginal översteg ekvivalentnivå 65 dB(A) och antalet berörda var betydande
framstod det inte som orimligt att förelägga Vägverket att vidta åtgärder för att
uppnå föreskrivna bullernivåer.
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Riktvärdena för buller bör ses som långsiktiga mål. Av kartläggningar föDer att ett
stort antal boendemiljöer i hög grad påverkas av trafIkbuller. En utgångspunkt vid
tillämpningen av riktvärdena bör emellertid vara att dessa bör klaras vid
nybyggnad av bostäder samt vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av·
trafikanläggningar, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Av praxis framgår att även om en väg inte har varit föremål för väsentlig
ombyggnad måste en bedömning göras i det enskilda fallet. En sådan bedömning
kan leda till högre krav på begränSningar av bullernivåerna än vad som anges i
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infrastru1cturpropositionen. I ärendet har inte kommit fram några uppgifter som
tyder på en trafikökning av sådan omfattning, varvid krav på mer långtgående
begränsningar av bullernivåerna än för befintlig miljö inte kan anses möjligt att
ställa. När det gäller befmtliga miljöer som exponeras för vägtrafrkbuller anges i
infrastrukturpropositionen att som en första etapp bör ett åtgärdsprogram
genomföras i bostadsområden där ekvivalentnivån för vägtrafrkbuller utomhus vid
fasad överstiger 65 dB(A). Den ekvivalenta bullernivån från vägtrafik vid de
aktuella fastigheterna uppgår till omkring 65 dB(A). Länsstyrelsen har förståelse
för att bullersituationenpå platsen är besvärlig men delar dock Vägverkets
bedömning att det för närvarande inte kan anses som samhällsekonomiskt rimligt
att vidta den förelagda åtgärden. Överklagandet ska således bifallas och
samhällsbyggnadsnämndens föreläggande upphävas.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit LeifNyberin,
beslutande, rättsenheten, Peter Malmquist, enheten för miljöskydd - industri och
Anna Månsson, föredragande, rättsenheten.
Detta beslut kan överklagas till miljödomstolen, se nedan.

«~r
LeifNyberin
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Exp. till:
Samhällsbyggnadsnämnden i Båstads kommun (delg.kv)
Patrik Nilsson, Björkebacksvägen 9, 269 41 ÖSTRA KARUP (delg.kv.)
. Kjell och Helena Strid, Björkebacksvägen 13, Klockaregården, 269 41 ÖSTRA
KARUP (delg.kv.)
Daniel Birgersson, Björkebacksvägen 5,269 41 ÖSTRA KARUP (delg.kv.)
Marianne Nilsson, Sinarpsvägen 43, Sörgården, 26993 BASTAD (delg.kv.)
Karl-Erik och Lena Johansson, Viktor Ewalds väg 57, 269 41 ÖSTRA KARUP
(delg.kv.)
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